Uznesenia z 3. zasadnutia OZ v Turčeku
zo dňa 23. septembra 2013

Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie Správu Hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja Veselovského o plnení
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Prítomní: 6

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 34 /2013
berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2013.
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie správu riaditeľky MŠ v Turčeku pani Bc. Jany Vráblovej – Analýzu výchovno –
vzdelávacích výsledkov za školský rok 2012/2013.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie
a) žiadosť pani Mgr. Evy Špirkovej a žiadosť pána Albína Špirku a pani Vlasty Facunovej
b) stanovisko Hlavného kontrolóra obce Turček a Komisie sociálnej, ochrany verejného poriadku
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:
1

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku

a) SCHVAĽUJE
Podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Turček zapísaných na LV 57 a to:
Pozemku parcela registra C-KN č. 275 vedeného ako trvalé trávne porasty v k. ú. Horný
Turček o výmere 1 577 m2
formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku s týmito podmienkami:
-

Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.
b) Ukladá starostke obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Turček a zabezpečiť vyhodnotenie predložených cenových ponúk s odporúčaním na
rozhodnutie obecného zastupiteľstva
c) Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po
vyhodnotení cenových ponúk predložila návrh na schválenie priameho predaja nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky.
-

Hlasovanie:
Za:

6

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 38/2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
neschvaľuje zámer odpredaja pozemku parc. č. 626 o výmere 1 560 m2, vedeného na LV č. 57 v k. ú.
Horný Turček ako orná pôda na LV č. 57, ktorého vlastníkom je obec Turček.

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

2

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie informáciu o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania rozpočtu na
rok 2014 a výhľadu rozpočtu na roky 2015 a 2016 v predloženom znení.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie správu pani starostky obce Oľgy Wagnerovej o majetkoprávnom vysporiadaní
miestnych komunikácií v obci.
Za:

6

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Prítomní: 6

Uznesenie č. 41/2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku,
berie na vedomie správu starostky obce pani Oľgy Wagnerovej o realizácii stavieb v obci Turček.

Za:

5

Proti: 0

Zdržali sa:

1

Prítomní: 6

Návrhová komisia:
Margita Stračinová
Valéria Gajdošová

Oľga Wagnerová, starostka obce

3

